RECOVERY-SKOLERNE
UDBYTTE FOR UNDERVISERNE PÅ RECOVERYSKOLERNE

CO-PRODUKTION OG UDVEKSLING AF
PERSPEKTIVER

90 %...

...af underviserne oplever, at samarbejdet på
recovery-skolerne er baseret på co-produktion.
Underviserne oplever ligeledes, at samarbejdet er baseret på ligeværdighed og
respekt og oplever at få konstruktiv feedback fra de øvrige i underviser-teamet.
Samarbejdet bidrager til, at peer-underviserne får større forståelse for de fagprofessionelles perspektiver, mens de fagprofessionelle undervisere får større indblik i
bruger- og pårørendeperspektiver.

STOR ARBEJDSGLÆDE OG TILFREDSHED MED
ANSÆTTELSE
Underviserne oplever generelt stor
arbejdsglæde ved at undervise i
recovery-skolerne. Hele 87% giver
udtryk for, at de er tilfredse med
deres ansættelsesforhold ved recovery-skolerne. Det er især tydeligheden omkring rolle og opgaver og
muligheden for faglig sparring og
støtte, som underviserne er glade
for.
Da peer-underviserne oftest er ansat
i flere timer ugentligt end de fagprofessionelle undervisere, oplever flere
dog, at peer-undervisere kan komme
til at sidde alene med praktiske
opgaver.

94%

oplever, at deres
kompetencer kommer
godt i spil i undervisningen
”Det bidrager med en betydelig grad af
mening til mit liv. Dels i form af kunne
bruge mine erfaringer med psykisk
sårbarhed til at hjælpe andre. Dels i
form af daglig deltagelse i et
arbejdsfællesskab med engagerede og
sympatiske mennesker i Recoveryskolen”
Peer-underviser i Viborg

PERSONLIGT UDBYTTE AF
UNDERVISNINGEN
Både peer-underviserne og de fagprofessionelle undervisere får et betydelligt
personligt udbytte af at undervise i recovery-skolerne. De oplever at bruge deres
ressourcer i en meningsfuld sammenhæng, hvor de samtidig udvikler en positivog
anerkendt identitet og rolle som underviser. Desuden oplever størstedelen, at
underviser-jobbet giver bedre mulighed for at realisere faglige såvel som sociale
og personlige målsætninger.
"Jeg oplever, at jeg udvikler en positiv og
anerkendt identitet og rolle som peermedarbejder"

"Det er spændende med en helt
bestemt undervisningsform, der
tvinger en til at tænke på lidt nye
måder"
Fagprofessionel-underviser i Aarhus

Passer slet ikke (0%)
Både/og (0%)

Passer dårligt (0%)

Passer i nogen grad (31%)

Passer i høj grad (69%)

De fagprofessionelle undervisere oplever at få erfaring med en ny undervisningsform samtidig med, at de får
en større forståelse for recoveryværdierne.

STYRKET RECOVERY-ORIENTERING

89%...
...af de fagprofessionelle undervisere
oplever i nogen eller høj grad, at
recovery-orienteringen bliver mere og
mere udbredt i deres organisation.
Samtidig er alle undervisere enige i, at
de i alle tre byer er godt igang med at
opbygge en recovery-skole. Dette har
positive
afsmittende
effekter
på
organisationernes recovery-orientering.

LÆS MERE PÅ:
WWW.PEERMIDT.DK

"At have peer-medarbejdere i
organisationen giver nye indsigter og
synvinkler. Vi får mulighed for at
reflektere over vores egen faglighed og
værdier i tilgangen til borgerne"
Helle Horn, Centerchef, Aarhus Kommune

94%
af underviserne (31 ud af 33)
har besvaret evalueringen.

